
SUS Facilitado
para Residências

@

72 Mapas  Mentais EXCLUSIVOSpara sua
APROVAÇÃO

SUS
Facilitado



Brasil Império

Lei Eloy Chaves

Autoritarismo

VIII Conferência Nacional de Saúde

Conferência de Alma Ata

Reforma Sanitária Brasileira

Reforma Psiquiátrica no Brasil

Medicina Previdenciária

Saúde na CF/88

Artigo 199

Conceito de Saúde

Lei 8.080

Princípios Organizativos e Princípios

Doutrinários

Controle Social

Resolução nª453

Conselho de Saúde

Conferência de Saúde

Decreto 7.508/11

Mapa de Saúde

Região de Saúde

Atenção Primária

Política Nacional de Atenção Básica

SUMÁRIO
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Humaniza SUS

Política Nacional de Humanização

Política Nacional  de Promoção da

Saúde

Norma Operacional Básica - 1996

Pacto pela Saúde

Determinantes Sociais

Surto, Epidemia, Pandemia e

Endemia.

Sistema em Informação em

Saúde

Vigilância em Saúde

Política Nacional de Saúde do

Homem

Saúde do Trabalhador

Comissões : Intersetoriais,

Intergestores e Permanentes.

Politica Nacional de  Atenção à

Saúde dos Povos Indígenas

Planeja SUS

Lei do Acompanhante



Previdênciária  Previdênciária 

CAPs IAPs

INPS

INAMPS

AUTARQUIA

Trabalhadores de
EMPRESAS 

Financiadas por:

Financiadas por:
Empregados
Empregadores
Governo

Empregados

Empregadores

CATEGORIAS
PROFISSIONAIS

Trabalhadores de

responsável pela assistência
à saúde dos trabalhadores 

incluía seus
dependentes

organizadas apenas por
um sistema previdênciário.

UNIFICAÇÃO
de todas as categorias

profissionais

1923-1933
1933-1966

1966-1977
1977-1993
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Saúde na CF/88Saúde na CF/88
Arts. 194

a 195

Art.196

Art.197

Art.198

Art.199

Art.200

Seguridade Social

Universalidade e
Conceito ampliado
de Saúde

Diretrizes do SUS; Aplicação
mínima de recursos; ACS/ACE.

Garantia da saúde pelo estado e pela iniciativa
privada, também trata da regulamentação,
fiscalização e controle da saúde.

Participação da iniciativa privada;
Sangue e hemoderivados

Competências
do SUS

SUS
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Política Nacional
de Atenção Básica
Política Nacional

de Atenção Básica

Características
da Atenção Básica

Tecnologia de
elevada

complexidade
Tecnologia de

baixa densidade

podem reconhecer
outras estratégias
de AB, desde que:

Unidades na
atenção básica

Regionalização e Hierarquização
Territorialização
População adscrita
Cuidado centrado na pessoa
Resolutividade
Longitudinalidade do cuidado
Coordenação do cuidado
Ordenação da rede
Participação da comunidade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alto grau de descentralização
Contato preferencial dos usuários
Considera a pessoa em sua
singularidade e inserção sociocultural
Planeja e implementa açoes públicas 

Universalidade
Equidade
Intergralidade

Exige elevado
conhecimento

para desenvolvê-la

Não requer a utilização de
equipamento de elevada

tecnologia industrial

tenha caráter transitório para
a Estratégia de Saúde da Família

observados os princípios e as
diretrizes previstos na PNAB

Espaços de
formação e
capacitação

Princípios

Ditretrizes UBS

SAÚDE DA FAMÍLIA

A estratégia prioritária
para expandir e consolidar

a Atenção Básica é a
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O SINAN serve para
notificar casos de

aids, 

hepatites virais e 
algumas doenças
sexualmente
transmissíveis

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES

DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

contribuindo para a
tomada de decisoes

em nível:

MUNICIPAL, 

ESTADUAL E 

FEDERAL.

Controla o registro e o
processamento dos dados

coletados em todo o
território nacional

fornece informaçoes
para análise do perfil

da morbidade

Desenvolvido em 1990 e
1993, gerenciado pelo
Ministério da Saúde

é o mais importante
para a vigilância
epidemiológica



se relaciona a
formação e educação
continuada e a pesquisa.

PermanentesIntersetoriais

Intergestores

Alimentação e Nutrição,
Saneamento,
Meio Ambiente
Vigilância Sanitária e
Farmacoepidemiologia
Recursos Humanos,
Ciência e Tecnologia e 
Saúde do Trabalhador.

são foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos

operacionais do Sistema Único de Saúde.

relativo à organização das
redes de ações e serviços
de saúde e diretrizes.

vinculados à integração
das ações e serviços de
saúde entre os entes

federados.ComissõesComissões

articulam políticas e
programas de interesse

para a saúde

cuja execução
envolva áreas NÃO
compreendidas no
âmbito do SUS

operacionais,.
financeiros.
administrativos.

Discutem aspectos: 

como
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SAÚDE DO
TRABALHADORParticipação em

estudos, pesquisas,
avaliação e controle

dos riscos e agravos no
processo de trabalho;

Assistência ao
trabalhador vítima de

acidentes de trabalho ou
portador de doença 

avaliação do impacto
que as tecnologias
provocam à saúde;

Participação na normatização,
fiscalização e controle dos

serviços de saúde do trabalhador

Revisão periódica da listagem
oficial de doenças originadas

no processo de trabalho

Garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao
órgão competente a interdição de máquina, de setor de

serviço ou de todo ambiente de trabalho

Informação ao trabalhador e à
sua respectiva entidade sindical e
às empresas sobre os riscos de
acidentes de trabalho, doença

profissional e do trabalho

Conjunto de atividades,
que se destina, através
das ações de vigilância

epidemiológica e
vigilância sanitária

à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores

Visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos

trabalhadores

 submetidos aos
riscos e agravos 

SUS
Facilitado@



QUERO O MATERIAL
COMPLETO

https://residencia.natalesouza.com.br/

